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Här följer rekommendationer 

till aktörer i fjäderfäbranschen 

under rådande läge med hög-

patogen fågelinfluensa. Dessa 

måste tas på största allvar! 

• Vintern 2020–2021 har varit Sveriges 

hittills värsta säsong för högpatogen fågel-

influensa (HPAI). Smittriskerna är störst från 

vilda fåglar men efter utbrott i totalt fem 

fjäderfäanläggningar är smittspridning 

mellan besättningar med fjäderfä också en 

risk. Rådande läge kräver att alla aktörer i 

kedjan gör sin del för att stärka smittskyddet. 

Hur sprids fågelinfluensavirus? 

Virus utsöndras i fåglarnas utandningsluft 

och i fåglarnas spillning och kan spridas i 

direkt kontakt mellan fåglar. Men den sprids 

också indirekt genom att virus hamnar till 

exempel i foder, strömedel, på utrustning, 

stövlar eller kläder som sedan kommer i 

kontakt med fåglar eller i kontakt med något 

som fåglar sedan kommer i kontakt med. 

Gödsel, strömedel, vatten, fjädrar och 

damm från smittade flockar kan innehålla 

mycket virus som kan överleva länge. Virus 

förekommer sannolikt i utomhusmiljön i 

stora delar av Sverige just nu så det är vik- 

tigt att material utifrån inte följer med in i 

djurutrymmen, foderutrymmen, packrum 

och annat. 

Personal och besökare 

• Följ ordinarie smittskyddsrutiner för dina 

besättningar och stärk dem vid behov. 

• Gå inte in och ut ur djurutrymmet 

oftare än vad som är nödvändigt för 

djurens skötsel. 

• Undvik besökare och tillåt endast helt 

nödvändiga besök i besättningen. 

• Se till att alla som går in i fjäderfähus byter 

kläder, skor och strumpor samt tvättar och 

spritar händerna vid hygiengränsen. 

• Ta av ytterskor och byt till inneskor 

vid yttre hygiengräns som ska vara 

placerad vid inträde till förrum, 

packrum eller motsvarande. 

Rengör golvet regelbundet med 

rengöringsmedel och helst direkt om ytan 

kan ha blivit kontaminerad utifrån. 

• Utbilda personalen i smittskydd. 

• Upprätta skriftliga instruktioner och 

skyltar på aktuellt språk med gällande 
regler för personal och besökare. 

• Ge de nödvändiga besökarna, som till 

exempel hantverkare, tydlig skriftlig och 

muntlig information om vilka smitt-

skyddsrutiner som gäller på gården. 

• Avstå kontakt med fjäderfä under 

minst 48 timmar om du haft kontakt 

med fjäderfän i andra flockar. 

Transporter och utrustning 

• Sträva efter att ha egen utrustning till 

varje flock. Om det inte är möjligt, 

rengör och desinfektera redskap och 

utrustning både före och efter 

användning i olika flockar. 

• Tänk på att ytteremballage och liknande 

avlägsnas utanför stallbyggnaderna och 

att du tvättar och spritar händerna när du 

hanterat materialet. Lastpallar utifrån får 

inte komma in till rena utrymmen. 

• Separera rena körvägar för till exempel 

foder, ägg och djur från orena körvägar 

för till exempel gödsel och kadaver. 

• Använd en egen foderslang i stället för 

foderbilens om möjligt. Förvara din 

foderslang i sluten behållare. 

• Informera foder-, ägg- och slakt-

transportörer med flera vid ökad dödlig-

het i flocken så att inbokade transporter 

kan stoppas och smittskyddsåtgärder 

vidtas 

Vilda fåglar, skadedjur och husdjur 

• Se till att vilda fåglar inte kan komma 

in till djuren, foder eller strö via öppna 

dörrar, fönster eller ventilation. 

• Kontrollera att till- och frånluftsdon är 

fågelsäkrade och kontrollera att vågrum 

och andra utrymmen utestänger vilda 

fåglar. 

• Minimera foderspill, vattenansamlingar 

och annat som lockar vilda fåglar. 

• Rengör och desinficera utrustning 

som förvarats utomhus innan den tas 

in i djurutrymmen. 

• Håll allt grovfoder och strömedel täckt 

eller i stängda utrymme för att förhindra 

att fågelspillning följer med in i stallet. 

• Håll rent runt hus och inhägnader. 

• Bekämpa skadedjur kontinuerligt då de 

kan föra med sig virus in i byggnader. 

• Husdjursförbud ska råda i alla byggnader 

kopplade till fjäderfäproduktionen. 

• Installera fågelpiggar och fågelskrämmor 

som ljudkanoner, reflekterande remsor 

eller drakar vid behov. 

Du ska vara uppmärksam på följande och 

alltid kontakta veterinär omgående om: 

• Dödligheten ökar i din besättning. 

Erfarenheten från det pågående utbrottet 

är att man behöver agera även om det 

bara är en liten ökning i dödlighet. 

• Förändringar i foder- och vatten-

konsumtionen ska noteras. 

• Produktionen av ägg minskar 

• Äggskalen förändras 

• Djuren får nedsatt allmäntillstånd. I 

ovanstående situation bör du också 

informera foder- och ägg- och slakt-

transportörer med flera så att inbokade 

transporter kan stoppas och/eller smitt-

skyddsåtgärder kan vidtas. 

Rekommendationer till transportörer 

• Följ ordinarie hygienrutiner vid besök 

på gårdarna. 

• Undvik om möjligt att gå in i 

byggnader på anläggningar. 

• Om du behöver gå in, gör vad du kan för 

att förhindra att virus kommer in i loka-

lerna utifrån. Ta på skoskydd eller 

anläggningens skor vid hygiengränsen 

vid alla ingångar till packrum, förrum 

och liknande för att förhindra att golvet 

kontamineras. Om truck ska köras på 

golvet i packrum eller kylrum ska den 

om möjligt rengöras och desinficeras 

före och efter. Alternativt kan personalen 

skura golvet efter ert besök. 

• Undvik spill vid foderleverans och infor-

mer a djurägaren om det uppstår. 

• Säkerställ att inga vilda fåglar kan kontra  

minera foder i samband med lastning, 

transport och leverans. 

• Hjälp djurägaren att upprätthålla rena och 

orena körvägar så att fodertransporten 

inte behöver korsa ytor på gården där det 

finns gödsel. 

• Uppmana alla kunder att omedelbart höra 

av sig till er vid ökad dödlighet så att 

inbokade transporter kan stoppas eller att 

smittskyddsåtgärder kan vidtas. 

• Följ Jordbruksverkets restriktioner och 

smittskyddsåtgärder vad gäller spärr-

förklarade anläggningar eller anlägg-

ningar i skydds- eller övervakningszoner. 

• Rengör och desinficera fordonet regel-

bundet enligt ordinarie rutiner. Tänk på 

att rengöringen är det viktigaste och att 

desinfektionsmedel inte har någon 

effekt på smutsiga fordon. 

Av Maria Nöremark & Malin Grant, 

SVA Marike Gunnarsson, Svenska Ägg

 

VIKTIG INFORMATION  

OCH UPPMANING 
från Jordbruksverket angående fågelinfluensa! 

Om dina djur drabbas av fågelinfluensa 
Fågelinfluensa är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen. Det innebär att en 

djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste 
rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket. 

Läs mer här: https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmitt-

skydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/omdinadjurdrabbasavfagelinfluen-
sa.4.1aa561c816bfb30f4fdb8d6b.html  

 

Mer information  
om biosäkerhet  
och smittskydd: 

 
https://djur.jordbruksverket.se/ 

amnesomraden/djur/sjukdomaroch-

smittskydd/smittsammadjursjukdomar/ 
fagelinfluensa/viktigaforebyggandeatgar
der/biosakerhet.4.313254e916b-

f39c1737243b0.html 

www.sva.se/produktionsdjur/fjaderfa/ 

smittskydd-for-fjaderfa/skydda-dina-

fjaderfamotfagelinfluensa/ 

Microsoft Word - Plan och riktlinjer 

Smittskyddsprogram Master 2018.doc 

(svenskfagel.se) 

www.svenskaagg.se/attach-

ments/92/1710.pdf  
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